PROGRAM DE INVESTIłII 2017
OBIECTIV

VALOARE

SURSE
FINANTARE

66 750 LEI
90 000 LEI

Surse proprii
Surse proprii

A. InvestiŃii în activitatea de producŃie

Achizitionarea unui minincarcator tip Bobcat cu cupa
si perie pentru curatirea platformelor si navelor
Achizitionarea a doua motostivuitoare 3,5 tone
B. Birotica si I.T.
Port Moldova - Dotarea cu sistem de supraveghere
video.
C.Transport
Achizitionarea unei autoutilitare necesara deplasarii
la interventii in porturi posibil prin programul rabla
2016
VALOARE TOTALĂ

Surse proprii
15 000 LEI

Surse proprii
65.000 LEI
236.750 LEI

A. InvestiŃii în activitatea de producŃie
Utilaje şi instalaŃii
1. Achizitionarea unui minincarcator tip Bobcat dotat cu cupa si perie necesar pentru activitatile
de curatire a barjelor si platformelor portuare in vedrea economisirii fortei de munca si
scurtarea timpilor pentru aceste operatiuni.
Valoarea acestei investitii este de 66 750 lei.
2 .Avind in vedere volumul mare de marfa operat cu utilajele terasiere precum si faptul ca
utilajele terasiere existente au grad mare de uzura si necesita reparatii curente,producind costuri dar si
pentru marirea capacitatilor de operare este necesara achizitionarea a doua motostivuitoare cu capacitate
de 3,5 tone.Valoarea acestei investitii este de de 90.000 lei.

B. Birotică şi I.T.
Complexitatea activităŃilor din porturile societatii, impune permanenta siguranta a marfurilor şi
a mijloacelor fixe ale societatii, foarte importanta pentru continuarea relaŃiilor cu partenerii existenŃi si
pentru atragerea altor clienŃi
Pentru acest deziderat ne propunem instalarea unor camere de supraveghere astfel incat intregul
perimetru portuar sa poata fi supravegheat video, atit în portul Orsova, cat şi in porturile Calafat si
Moldova Veche.
Valoarea totala a acestor camere de supraveghere este de 15 000 lei.
C. Transporturi
Pentru satisfacerea nevoilor de transport atit in vederea aprovizionarii cu materiale, a necesitatii
deplasarii zilnice la institutiile publice si bancare cit si a deplasarii personalului societatii intre
porturile societatii noastre, este imperios necesar achizitionarea unui mijloc auto de transport , avind
in vedere ca celalalte autoturisme indeplinec conditii de scoatere din exploatare si casare, si
achizitionarea unui autoturism nou posibil prin „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
national”.
Valoare unui mijloc de transport auto este de 65.000 lei.
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